
www.examen-cd.nl www.havovwo.nl

maatschappijwetenschappen pilot  havo 2016-I 

Vraag Antwoord Scores 

Opgave 3  Betrokken vaders 

13 maximumscore 3 
een juist antwoord bevat: 
een uitleg van het verband tussen vaderbetrokkenheid en een 
vormingsvraagstuk, met: 
• gebruik van het hoofdconcept vorming 1 
• gebruik van een kernconcept bij het hoofdconcept vorming 1 
• een voorbeeld uit tekst 2 van dit kernconcept 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Vaderbetrokkenheid is in verband te brengen met een

vormingsvraagstuk omdat vaderbetrokkenheid de verwerving van een 
positieve identiteit van kinderen kan stimuleren 1 

• Door vaderbetrokkenheid kan in de opvoeding meer gewenst gedrag
bij kinderen worden aangeleerd waardoor zij zich de cultuur van 
de samenleving eigen maken. Er is dus sprake van socialisatie 1 

• Uit tekst 2 blijkt namelijk dat door vaderbetrokkenheid te vergroten de
kans op probleemgedrag van zonen afneemt (r. 14-17) 1 

Opmerking 
Geen scorepunt toekennen voor het gebruik van de kernconcepten cultuur 
en ideologie. 

14 maximumscore 3 
een juist antwoord bevat: 
een uitleg van het verband tussen vaderbetrokkenheid en een 
verhoudingsvraagstuk, met: 
• gebruik van het hoofdconcept verhouding 1 
• gebruik van een kernconcept bij het hoofdconcept verhouding 1 
• een voorbeeld uit tekst 2 van dit kernconcept 1 
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voorbeeld van een juist antwoord: 
• Vaderbetrokkenheid is in verband te brengen met een

verhoudingsvraagstuk omdat sociale verschillen tussen groepen een 
oorzaak zijn van verschillen in vaderbetrokkenheid tussen groepen 1 

• Verschillen tussen inkomensgroepen leiden tot een ongelijke
verdeling van een schaarse en hooggewaardeerde zaak, namelijk 
de tijd die vaders hebben voor de opvoeding. Er is dus sprake van 
sociale ongelijkheid 1 

• Uit tekst 2 blijkt namelijk dat alleen rijke gezinnen onbetaald verlof
kunnen opnemen (r. 24-26) 1 

Opmerking 
Geen scorepunt toekennen voor het gebruik van het kernconcept macht. 

15 maximumscore 3 
een juist antwoord bevat: 
een uitleg van het verband tussen vaderbetrokkenheid en een 
bindingsvraagstuk, met: 
• gebruik van het hoofdconcept binding 1 
• gebruik van een kernconcept bij het hoofdconcept binding 1 
• een voorbeeld uit tekst 2 van dit kernconcept 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Vaderbetrokkenheid is in verband te brengen met een

bindingsvraagstuk omdat een beperkte vaderbetrokkenheid iets zegt 
over de relatie tussen vaders, moeders en kinderen in gezinnen 1 

• Het complex van formele en informele regels, die de relatie tussen
vaders, moeders en kinderen reguleert, kenmerkt zich volgens 
tekst 2 door een beperkte vaderbetrokkenheid in de opvoeding. Er is 
dus sprake van een sociale institutie 1 

• Uit tekst 2 blijkt namelijk dat er in Nederland van moeders bepaalde
rollen worden verwacht (r. 38-43) 1 

Opmerking 
Geen scorepunt toekennen voor het gebruik van het kernconcept cultuur. 

16 maximumscore 3 
een juist antwoord bevat: 
een uitleg van het verband tussen vaderbetrokkenheid en een 
veranderingsvraagstuk, met: 
• gebruik van het hoofdconcept verandering 1 
• gebruik van een kernconcept bij het hoofdconcept verandering 1 
• een voorbeeld uit tekst 2 van dit kernconcept 1 
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voorbeeld van een juist antwoord: 
• Vaderbetrokkenheid is in verband te brengen met een

veranderingsvraagstuk omdat het vergroten van vaderbetrokkenheid 
een mogelijkheid is om de ontwikkeling in de samenleving naar 
meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen te versnellen 1 

• Door het vergroten van vaderbetrokkenheid zullen vrouwen
zelfstandiger voor hun eigen inkomen kunnen zorgen. Er is dus 
sprake van individualisering 1 

• Uit tekst 2 blijkt namelijk dat Keizer verwacht dat als vaders meer gaan
zorgen, vrouwen meer gaan participeren op de arbeidsmarkt (r. 56-58) 1 

Opmerking 
Geen scorepunt toekennen voor het gebruik van het kernconcept 
democratisering. 

17 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
een uitleg dat het verruimen van verlofregelingen voor vaders een 
voorbeeld is van democratisering, met: 
• een gevolg van het verruimen van verlofregelingen voor de

machtspositie van bepaalde groepen (mannelijke werknemers/ 
vrouwen/arme gezinnen) 1 

• gebruik van het kernconcept democratisering 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Door het verruimen van verlofregelingen worden de sociale rechten

van mannelijke werknemers ten opzichte van werkgevers uitgebreid 1 
• Het verkrijgen van meer sociale rechten is een indicatie van een

toename van macht. Als macht verschuift naar steeds meer mensen 
is er sprake van democratisering 1 

18 maximumscore 1 
een juist antwoord bevat: 
dat het verruimen van verlofregelingen gebaseerd kan zijn op een 
denkbeeld over de meest wenselijke maatschappelijke/politieke 
verhoudingen met gebruik van het kernconcept ideologie 

voorbeeld van een juist antwoord: 
Het verruimen van de verlofregelingen voor vaders kan een ideologische 
keuze zijn als deze keuze gebaseerd is op een denkbeeld over de meest 
wenselijke maatschappelijke verhoudingen tussen mannen en 
vrouwen. 
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19 maximumscore 1 
een juist antwoord bevat: 
keuze voor een nature- of een nurture-factor en toelichting met gebruik van 
een omschrijving van het begrip nature of nurture 

voorbeeld van een juist antwoord: 
Vaderbetrokkenheid is een nurture-factor omdat het een omgevingsfactor 
is die bepalend is voor de eigenschappen van een kind. 

20 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• een argument voor de stelling op grond van het tekstfragment en met

gebruik van een omschrijving van masculiene cultuur 1 
• een argument tegen de stelling op grond van het tekstfragment en met

gebruik van een omschrijving van masculiene cultuur 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• (argument voor) Dat veel vrouwen en moeders parttime werken (r. 30-

31) wijst op meer gescheiden rollen tussen vaders en moeders, waarbij
de moeder vooral de zorgtaken heeft en de vader werkt. Dit past bij
een masculiene cultuur 1 

• (argument tegen) Dat een kwart van de Nederlanders vindt dat
vrouwen beter voor kinderen kunnen zorgen dan mannen (r. 31-34),
betekent dat een ruime meerderheid van de Nederlanders dat niet
vindt (of het niet weet of er geen mening over heeft). De opvattingen
over zorgtaken wijzen dus niet op een masculiene cultuur waarbij het
als goed wordt gezien dat mannen en vrouwen gescheiden rollen
hebben 1 

21 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• een feit waaruit blijkt dat opvoeding cultureel bepaald is 1 
• een voorbeeld van dit feit 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Opvoeding is tijdgebonden 1 
• Opvoedingswaarden in Nederland zijn sinds de jaren zestig veranderd 1 

Opmerking 
Geen scorepunt toekennen aan het feit dat opvattingen over de opvoeding 
in Nederland verschillen van andere landen. 
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22 maximumscore 3 
een juist antwoord bevat: 
een uitleg waardoor pressiegroepen meer aandacht in de politiek kunnen 
krijgen voor vaderbetrokkenheid, met:  
• het Vader Kennis Centrum als pressiegroep 1 
• gebruik van een kernconcept bij het hoofdconcept verhouding 1 
• gebruik van een kenmerk van het barrièremodel 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Het Vader Kennis Centrum (r. 6) is een pressiegroep 1 
• die door het initiëren van onderzoek kan beschikken over

deskundigheid over onder andere de positieve effecten van
vaderbetrokkenheid. Deskundigheid is een hulpbron (machtsbron)
die het Vader Kennis Centrum kan inzetten (mobiliseren) waardoor
vaderbetrokkenheid hoger op de politieke agenda kan komen
(doelstelling). Het Vader Kennis Centrum kan dus macht uitoefenen 1 

• Als het Vader Kennis Centrum deze deskundigheid gebruikt om nieuw
beleid voor vaders te kunnen realiseren, is het volgens het
barrièremodel een voorbeeld van realisatiemacht 1 
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